VALORACIÓ INICIAL DE LES ENTITATS SOCIALS SOBRE LA LLEI D’HABITATGE

La Taula del Tercer Sector Social: “De la Llei
d’Habitatge només esperem que doni via lliure
perquè Catalunya pugui legislar plenament en
polítiques d’habitatge”
● Reivindica que, des de fa anys, a Catalunya s’ha estat
treballant per aconseguir un consens entre els diferents
agents polítics, socials i econòmics sobre com garantir
el dret a l’habitatge.
● Defensa que són els territoris els qui coneixen la realitat
de la seva ciutadania en situació de vulnerabilitat.
● Celebra que es doni llum verda a aquesta normativa
imprescindible per tenir un marc legal que reguli aquest
dret essencial i que s’hagi complert amb la promesa
electoral. Avisa, però, que caldrà analitzar amb
deteniment l’articulat.
● Es mostra molt preocupada pel “mentrestant” i per
quina sortida es donarà a les famílies que continuen
acumulant deute per la impossibilitat de fer front a les
despeses de l’habitatge.
Barcelona, 26 d’octubre de 2021 .- La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, que representa 35 federacions i grans
organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes que
lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, fa una primera
valoració de la Llei d’Habitatge estatal a l’espera, però, de poder analitzar
amb deteniment l’articulat de la normativa.
La Taula celebra que el Govern espanyol hagi donat llum verda a aquesta
normativa que, per primera vegada, estableix un marc legal que regula el
dret a l’habitatge i que doni compliment a les promeses electorals,
sobretot en un context de màxima complexitat social a causa de la crisi

social derivada de la Covid-19, que ha agreujat enormement l’emergència
en l’habitatge que ja hi havia abans de la pandèmia. Tot i això, la Taula
del Tercer Sector Social remarca que d’aquesta llei espera que “es doni
via lliure perquè Catalunya pugui legislar plenament en polítiques
d’habitatge” perquè ara hi ha una bona oportunitat per avançar en la
regulació efectiva d’aquest dret. En aquest sentit, les entitats socials
catalanes reivindiquen que, des de fa anys, a Catalunya s’ha estat
treballant per aconseguir un consens entre els diferents agents polítics,
socials i econòmics sobre com garantir un dret tan essencial com el de
l’habitatge i que la llei no pot menystenir que són les mateixes CCAA les
qui coneixen les necessitats del seu territori i la realitat de la seva
ciutadania en situació de vulnerabilitat habitacional.
D’altra banda, a les entitats socials catalanes els preocupa el
“mentrestant”, és a dir, què passarà a les famílies fins que s’aprovi la Llei
d’Habitatge (en cas que finalment s’aconsegueixin els suports necessaris
a les Corts espanyoles) i sobre altres lleis que segueixen a l’aire, com la
proposició de llei per frenar els desnonaments o llei catalana que regula
els preus de lloguer, recorreguda al Tribunal Constitucional. La Taula del
Tercer Sector Social recorda que l’angoixa d’aquestes famílies continua
perquè encara no s’ha donat resposta a aquestes llars que segueixen
acumulant deute perquè no poden fer front a les despeses derivades de
l’habitatge, sigui la hipoteca o el lloguer. El tercer sector social recorda
que, tot i que s’ha allargat la moratòria del pagament de la hipoteca i el
lloguer fins al 28 de febrer del 2022, això continua sent un pedaç que no
soluciona ni el problema ni el patiment que tenen aquestes famílies.
Només durant el 2020, i com a conseqüència de la Covid-19, les entitats
socials catalanes han hagut de duplicar les ajudes per a l’habitatge.
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